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סדר יום
אגםאילהחברתל"מנכ,יהודה-בןרונןמר-פתיחהדברי•

הנדסיסטטוס•

4טופסקבלתלצורךנדרשותמשימות•

לסיוםמשועריםזמניםלוחות•

מנולידחברתעםהסכם•

מההסדרמזומניםתזריםושלתקציביותמשמעויות•

1+2בבנייניםעודפותחניותמכירת•



,  מר רונן בן יהודה

ל אילה אגם"מנכ



פתיח

:מליבונפילתמאזבפרויקטאגםאילהשלאינטנסיביתפעילות•

קי'גאגםאילהבעלישלגבוההבעצימותיומיומיתמעורבות•

מספרלשטחהגעהכולליהודהבןרונןהחברהל"ומנכסויסה

.בשבועפעמים

.שיאזמןבתוךהעבודהוחידושהפרויקטחילוץ-אבשלב•

שלפרטבכלכמעטגבוההלרזולציהאגםאילהמנהליכניסת•

הפעילותבמסגרתשאינועניין-המשנהקבלנימולהקבלןהתנהלות

.החברהשלהרגילה

משקיעהאשר,הקבוצהנציגותומולהפיקוחחברתמולצמודהעבודה•

."הקלעיםמאחורי"מאמציםמעטלא

ובידודיםמחלות,פועליםכניסתעלהגבלות)הקורונההשפעת-ברקע•

.(משנהקבלניאועובדיםשל



דוגמאות לפעילות
של"השחורהקופסא"לכניסהחייב-שסוכם"עלות"המודל•

עלבדגש,ההיבטיםבכללוספקיםמשנהקבלנימולהקבלן

שלההבתחברתושלמנולידשלחשבונותהנהלתכולל)הכספיים

.(ועודאתרעובדימשכורותבדיקת,הספקיםמול

,הגמריםקבלן:דוגמא)משנהקבלנימוללמנולידאקטיביסיוע•

,(לקבוצהכספיחיסכוןתוךחפירותקבלןהפעלת,אלומיניוםקבלן

רב,פניםדלתותספק,השישספק,המעליותחברת:דוגמא)ספקים

.(בזק,המיםתאגיד:דוגמא)ורשויות(בריח

נכנסהבהןהנסיבותבגלל,מנולידמולוסיזיפיתקשההתמודדות•

:שלבהיבטים:מליבובנעלי

.מליבומתקופתבשטחבפעריםטיפולכולל,הנדסה–

.לרעהלבקריםחדשותשמשתנים-זמניםלוחות–

.חודשייםתשלומים,לחריגיםדרישות,תקציב:כספים–



המשך-דוגמאות לפעילות
(בהמשךכמפורט)הקבוצהחברילטובתהמודללשינוייוזמהנקיטת•

נציגותבמעורבות,מנולידמולומורכבמתמשךמ"מוניהולתוך

.סימנהמשהד"ועוהקבוצה

וספקיםמשנהקבלנימולמנולידשלמשבריםבפתרוןלקבוצהסיוע•

.אגםמאילהכספיםתשלוםואףאישיותהתחייבויותמתןתוך

הוודאותלאי,הקבוצהחברישללמצוקהלגמרימודעיםאנו•

נמרצותופועלים,ושובשובהמשתניםהזמניםלוחותבעניין

הטובהובצורהמהרשיותרכמהיסתייםשהפרויקטכדי

נמצאבופשוטותהלאבנסיבות,החבריםלטובתביותר

.הפרויקט



סטטוס הנדסי



סטטוס הנדסי
כללי•

לכיווןהגןלדירותחיצוניתניקוזצנרתשלהשלמהיבצעהקבלן,הקרוביםבימים–

.הטיילתשביל

הרשויותי"עשנדרשלאחר,2-6הבנייניםבחזיתותהמדרכהאתמתקןהקבלן–

.ההידרנטיםאתלהזיז



סטטוס הנדסי

(מהקבלןמידעפ"ע–להשלמותצפי)1-4בניינים•

.למסירהמוכנותהדירות–

נותרו3+4בבניינים.למסירהמוכנים1+2בבנייניםהציבורייםהשטחים–

כפוף)הבאבשבועעבודהלתחילתצפי,ימיםמספרשלותיקוניםהשלמות

.(חדשפיתוחקבלןלכניסת

.המשותפיםהשטחיםקבלתלצורךנוסףביתועדחברנדרש4בבניין–

הקודםהקבלן)סיוםלקראת–1בבניןצפוניפיתוחקירשלמחדשבנייהעבודות–

.(נכוןלאבעומקהקיראתבנה

והכיבויהגילוילרכזת1+3בנייניםשלהטלפוןקואתהשבועחיברבזקטכנאי–

.בזקשלמערכתתקלתלאחר,(חוברוכבר2+4בניינים)

.(ספרינקלרים)המתזיםלמערכתמעבדהבדיקתבוצעה28/10–

.מודיעיןמיהמיםתאגידלאישורביובקוויצילוםביצועהתחיל29/10–

.4/11עדלהשלמהצפי–באלומיניוםקטים'ריגתיקונימבוצעים–



סטטוס הנדסי
(מהקבלןמידעפ"ע–להשלמותצפי)5-6בניינים•

.מסירהטרוםמסיוריקטים'ריגלתיקוןעבודותמתבצעות–

השטחיםמסירתתיאוםלצורךזמניביתועדחברישנינדרשים5בבניין–

.העבודהבגמרהמשותפים

.מודיעיןמיהמיםתאגידלאישורביובקוויצילוםביצועהתחיל29/10–

.המעליותעלעבודההמשך–

ולתאגידלעירייההגשהלצורךהמדידהג"עבבנייןהתשתיתבעדכוןהחלהמודד–

.המים



סטטוס הנדסי
(מהקבלןמידעפ"ע–להשלמותצפי)7-8בניינים•

.אלהבבנייניםבעבודהממשיךהגמריםקבלן–

המשותפיםהשטחיםמסירתתיאוםלצורךזמניביתועדחברישנינדרשים–

.(אחדמתנדביש8בבניין)העבודהבגמר

.החניההשלמתלצורךהבאבשבועלעבודהלהיכנסצפויחדשפיתוחקבלן–

.המעליותעלעבודההמשך–

ולתאגידלעירייההגשהלצורךהמדידהג"עבבנייןהתשתיתבעדכוןהחלהמודד–

.המים

.17/11עדברצףאלומיניוםהשלמות–

.25/11עדפניםדלתותהשלמת–

.לוובכפוףהאלומיניוםלסיוםבסמוךמסירהטרוםולסיורילפיקוחלסיוריםצפי–



סטטוס הנדסי
(8בנייןליד,הגדול)528פ"שצ•

.מתכתוגדרותידמאחזילמעט,הושלם–

.GISותאוםמדידהלרבות,לרשויותמסירהתיקבהכנתמטפלהקבלן–

פיעלשלאבזקידיעלשהוצבבזקארוןלידבכניסהנקודתיתהשלמהנדרשת–

.בביצוע.מאושרתתוכנית

.לטיילתבחיבורלמטהקטנהערוגההשלמת–

(1-2בנייניםליד,הקטן)506פ"שצ•

.ספסלהחלפתלמעט,מוכן–

.לרשויותמסירהתיקבהכנתמטפלהקבלן–



4משימות שנותרו לצורך טופס 
מהקבלןמידעלפי(1-4בניינים)308-309מגרשים•

הניקוזצנרתהארכתסיוםלאחר–בעירייההתשתיותמחלקתואישורסיור–

.1בנייןוקירבמדרכותתיקוניםסיום+לטיילתהגןמדירותהחיצונית

יושלםל"הנכל–גלגלוניםבדיקת,וכיבויגילוירכזותבדיקת,מתזיםבדיקת–

.כבאותבדיקתלמעברכתנאיהקרוביםהימיםבמהלך

.2/11-הקרובשניליוםאשכיבוילהגעתמועדונקבעהוזמנההכבאותבדיקת–

תנאי.2/11הקרובשניביום–הכבאותאישורעםיחד–ניקוזקוויצילום–

.המיםתאגידלאישור

.15/11לקראת–בפרויקטהאבןלעיגוןקונסטרוקטוראישור–

להשלמתבכפוףאישורתיתן.28/10בשובסיירה–הפיתוחיועצתאישור–

.15/11צפי-תיקונים

.15/11עדצפי–בחניהתקרתייםתאורהגופיוהתקנתאישור–

.הקרוביםבימיםצפוי–תברואהמחלקתאישור–

.הקבלןבבדיקת.הקבלןי"עבזמנוטופל-עפרועודפיבניהפסולתפינויעלאישור–



4משימות שנותרו לצורך טופס 
מהקבלןמידעלפי(5-6בניינים)310/1מגרש•

הניקוזצנרתהארכתסיוםלאחר–בעירייההתשתיותמחלקתואישורסיור–

.במדרכותתיקוניםסיום+לטיילתהגןמדירותהחיצונית

.15/11עדסיום–(2מערך)המבנהואטימותגז,אינסטלציהבדיקותמערךסיום–

סיוםלקראת)אדריכל,נגישות,תנועה,פיתוח,קונסטרוקטור:יועציםאישורי–

.(העבודה

.15/11עדצפי–בחניהתקרתייםתאורהגופיוהתקנתאישור–

.8/11עדצפי–GISאישורלרבות,מדידותתיקהכנת–

.יועץואישורמעבדהבדיקת,מעליותסיום–

.תברואהמחלקתאישור–

.יס,הוט,בזקאישורי–

.מעקותבדיקת–

.בבדיקה.הקבלןי"עבזמנוטופל-עפרועודפיבניהפסולתפינויעלאישור–

.+עידןמערכתבדיקת–



4משימות שנותרו לצורך טופס 
(7-8בניינים)310/2מגרש•

19/11עד–בעירייההתשתיותמחלקתואישורסיור–

בדיקותסיום+(2מערך)המבנהואטימותגז,אינסטלציהבדיקותמערךסיום–

.17/11עדסיום–(3מערך)בפיתוח

.9/11קוויםצילום,5/11מתזיםבדיקת–

לקראת)אדריכל,בטיחות,נגישות,תנועה,פיתוח,קונסטרוקטור:יועציםאישורי–

.(העבודהסיום

.15/11עדצפי–בחניהתקרתייםתאורהגופיוהתקנתאישור–

.19/11עדצפי–GISאישורלרבות,מדידותתיקהכנת–

.יועץואישורמעבדהבדיקת,מעליותסיום–

.תברואהמחלקתאישור–

.11/11עד–יס,הוט,בזקאישורי–

.מעקותבדיקת–

.בבדיקה.הקבלןי"עבזמנוטופל-עפרועודפיבניהפסולתפינויעלאישור–



4משימות שנותרו לצורך טופס 
המשך–(7-8בניינים)310/2מגרש•

.+עידןמערכתבדיקת–

.24/11–פניםדלתותהתקנתסיום–

ביקורתלביצועשבועותכשלושהעד–15/11–כבאותבדיקתזימוןהוצאת–

(7/12).

תעודתלקבלתלעירייההחומרכלוהגשתמכןלאחרמיידהמיםתאגידאישור–

.גמר

פים"שצ•

.5/11עדמסירהתיקהכנתסיום–

.11/11עד–GIS-ומדידותתיקהכנתסיום–

.8/11–העירייהעםמסירהטרוםסיור–

.16/11–לעירייהומסירהקטים'ריגתיקוניסיום–

.יותרמהריימסרהקטןגודלובשל,506פ"שצכייתכן–



לוחות זמנים משוערים לסיום



4ז משוער לקבלת טופס "לו

30/11/20–1-4בניינים•

31/12/20–5-6בניינים•

31/1/21–7-8בניינים•



מנולידהסכם עם חברת 



2019מדצמבר -מנולידעיקרי ההסכם עם 

:רבדים3עם"פלוסעלות"שיטת•

52עד)הצמדה+ח"אש13,239-הקבוצהח"עראשוןרובד–

.(לנאמניםמהתשלוםמחצית)ח"אש262מינוס(ח"אש

.כבטוחהמשמשתהערבות.ח"אש1,797-מנולידח"עשנירובד–

הקבוצהח"עשלישירובד–

.ח"אש465עדאיחוריםעלקנסות.15.7.20עדדירותמסירת•



מנולידהרקע להסכם החדש עם 

.20.1.20–עבודההתחלתצו•

ח"עשלאחריגותלתוספותכספיותדרישותושובשובהעלההקבלן•

:שנהכחצישלז"לולהארכתודרישותהרבדיםמנגנון

.ש"בימאישורלקבלתעדעיכוב–

.מקדמותלקבלמשנהקבלנידרישותבגללביצועבתחילתעיכוב–

.הנוספותמהעבודותהנובעעיכוב–

.קורונהבגללעיכוב–

,מים)תשתיותכגוןבקבלןתלוייםשאינםנושאיםבגללעיכובים–

.(בזק

9.3שלבסכוםכספיותתוספותשלמנופחתחשיבהגישהקבלן•

.ח"מש

הרובדלהערכתנו.31.8.20עדעבודותעללקבלןשולםכהעד•

.ח"מש2.7-בכלהסתכםעשויהשלישי



החלופות שעמדו בפני הקבוצה

וודאותאישלגבוההלרמהחשיפה-קייםהסדרהמשך-אחלופה•

.גבוהשלישילרובדוהצפילתוספותהקבלןדרישותלאורתקציבית

להבטיחמנתעלהמשותפתלקופהגבוהבסכוםכספיםגבייתיחייב

.האחרונותהדירותמסירת

הזמניםלוחהסדרתתוךהרבדיםשיטתהמשך-חלקיהסדר-בחלופה•

.חריגותלתוספותהקבלןודרישות

לוחהסדרת,לפאושליהקייםההסדרשינוי-מלאהסדר-גחלופה•

.יחסיתגבוההתקציביתוודאותויצירתהזמנים

.גחלופהעלהוחלטהתהליךבתום.חלופהכלמחירהינומרכזיפרמטר



מנולידעיקרי ההסכם החדש עם 
+ח"אש1,280שלסכוםנקבע.סופיסכוםוהגדרתפאושלילהסדרמעבר•

מ"במודרשהקבלן.(כפולכמעטבסכוםשלישילרובדחשיפהכנגד)מ"מע

.שסוכםמהזהאך,בהרבהגבוהסכום

.לתפוקותתשומותמשיטתומעברלקבלןהתשלוםבשלבישינוי•

.ח"אש1,251-לח"אש512-מהבדקערבותסכוםהגדלת•

.4טופסעבורמרשויותחדשותדרישותכוללהסופיהסכום-תצורהנעילת•

כיאף,איחורבפיצויייחוייבהקבלןלכךמעבר-דירותלמסירתזמניםלוח•

עילותבגיןרקאבל)לאורכהבקשהלפיקוחלהגישהזכותלושמורה

:(ואילךאוקטוברמתחילתשנולדו

.31/10/20לתאריך1-4בניינים–

.30/11/20לתאריך5-6בניינים–

.31/12/20לתאריך7-8בניינים–

ולצערנו,שסוכםמהזהאך,יותרמאוחריםמועדיםמ"במודרשהקבלן•

.החדשהזמניםבלוחעומדלאהקבלן



משמעויות תקציביות ושל תזרים  

מזומנים מההסכם

מנולידעם חברת 



משמעויות כספיות-הקודמתבאסיפהשקף שהוצג 
הערותעודף )גירעון(שינוי בהכנסות

             840עודף הכנסות מדיירים בגין חניות שהוקצו

חישוב מדוייק יבוצע לאחר מדידת הגינות               80הכנסות עתידיות מדיירים- גידול בשטחי גינות דירות גן

בבניינים 1,2. הכנסה לא ודאית             212הכנסות עתידיות מדיירים בגין 5 חניות עודפות

כולל מכירת 5 חניות          1,132סה"כ עודף הכנסות מדיירים

שינוי בהוצאות

שינוי בהוצאות שאינן קשורות לבנייה

             547גירעון בגלל היטל השבחה כולל הוצאות טיפול בערר

פיתוח,אגרות,חשמל וכו               89גירעון נטו בקרקע, פיתוח, אגרות בנייה,חשמל ושמאות

במקור- משולם מחוץ לתקציב לעו"ד               50עלות נוספת- הכנסת רישום בית משותף לתקציב הפרויקט

חלק מיעוד הבנ"מ               30הוצאות מימון

             716סה"כ נטו שינוי בהוצאות שאינן קשורות לבנייה

מדדים כ- 1.9 מש"ח. חריגים כ- 0.9 מש"ח               27גירעון בבנ"מ לבנייה טרם נפילת מליבו

גרעונות בגלל נפילת מליבו:

             262גירעון -מחצית מהתשלום לנאמן

הערכה             235גירעון- תוספת לפיקוח בגלל התארכות ושינוי שיטה

             326גירעון- שמירה דצמבר וחלק מינואר

               21גירעון - הארכת תקופת הפיקוח מטעם הבנק )שמאי(

             844סה"כ גרעונות בגלל נפילת מליבו

          1,587סה"כ גרעונות לפני בנ"מ נדרש ע"י הבנק

             662בנ"מ נדרש ע"י הבנק

          2,249סה"כ גרעונות כולל רזרבה נדרשת

מניח מכירת כל 5 החניות העודפות          1,117גירעון נטו- עודף בהכנסות פחות גרעונות )כולל רזרבה(

מועד לא ידוע             725ערבות לעריית מודיעין - רכיב של תזרים מזומנים בלבד

          1,842גירעון תזרימי לטווח בינוני  )כולל רזרבה(

            28.8בממוצע ליח"ד



ותזרימיותמשמעויות תקציביות -עדכני
הערותסכוםנושא

בגובה הערבות לעירייה         725עודף מתוכנן בתקציב שהוצג באסיפה

         662בנ"מ שהוצג באסיפה

אם לא משתמשים כלל בבנ"מ ואין רובד שלישי      1,387עודף אפשרי שהוצג באסיפה- לאחר עדכון אומדן עלות של 28.8 אש"ח ליח"ד

שינויים עיקריים מאז האסיפה:

שזה 1,280 אש"ח פלוס מע"מ      1,498הסכם חדש עם מנוליד- מעבר לפאושל במקום רובד שלישי

         145תוספת נוספת משוערת לפיקוח

           91הפחתה לרבע מהדיירים בגין הקטנת מרפסות

          77-חסכונות משוערים נטו בסעיפים תקציביים שונים

      1,657סה"כ שינויים

רק בהנחה שלא משתמשים בכלל בבנ"מ        270-גירעון עדכני משוער בפירוק הקבוצה בעתיד

סכומים הנדרשים כעת מסיבות תקציביות ושל תזרים מזומנים:

לא ידוע מתי הערבות תשוחרר         725סכום הנדרש זמנית כנגד ערבות לעירייה

ההליך יחל בקרוב בפרסום נפרד         212אי מכירה עדיין של 5 חניות

           75הותרת בנ"מ של 5% מיתרת התשלום לקבלן

        330-מנגד- דחיית תשלומים לסוף שנת בדק

         682סך כספים נדרשים בגין ערבות ובנ"מ

גירעון עדכני משוער בפירוק הקבוצה בעתיד כמצויין מעלה         270ועוד- 

לגבייה מהחברים לקופה         951סך כספים נדרשים בעיתוי נוכחי בניכוי עודף עדכני בפירוק הקבוצה בעתיד

ככל שלא יהיה כלל שימוש בבנ"מ הסכום יוחזר      14.86בממוצע ליח"ד- גביית כספים לקופה

-חניות5בגין ח"אש212וגביית מ"בבנבתחשיב קיצון של אי שימוש כלל 

.ח"אש681צפוי בקופה בסוף הפרויקט עודף של 



1+2חניות בבניינים 5מכירת 



חניות עודפות5מכירת 

-במדובר.(שלישיתחניה)עודפותבודדותחניות5יש1+2בבניינים•

.הבנייניםבשנידיירים16

בנייניםשלמשותףכרכושבעתידתירשמנהתימכרנהשלאחניות•

ויחוייבו"פול"כמחדמהןיהנואלובבנייניםהדירותובעלי1+2

.מאידךבגינם

המשפטיתהצמדתןללא"פול"כבחניותישתמשובוהמצב,זאתעם•

.מהחבריםאחדלאףכלכליתיעילמצבאינו

.לחניהח"אש42.5שלהואהמחירכזכור•

החניותאתלרכוש1+2בנייניםלדיירילאפשרהחליטההנציגות•

שלמינימוםמחירקביעתתוך,במחירהמרבהלכל"מכרז"בשיטת

הנמוךהמחירעלויעמודאחידיהיהבפועלשיקבעהמחיר.ח"אש15

.גבוהותהכיההצעות5מביןשיוצעביותר

."מכרז"האתלבצעאלובנייניםלדיירימסודרבאופןנפנהאנו•


